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Verifică măsura în care Îl cunoşti pe Dumnezeu! 
1 Tesaloniceni 1:1-10 

 

Introducere: 
 În Tit 1:16, Pavel vorbeşte de slujitori care nu Îl cunosc pe Dumnezeu 

 Cunoaşterea Lui este fundamentală şi trebuie să ţinem cont că pe EL îl descoperi, nu îl 

imaginezi. 

 Trebuie să fim atenţi cum şi de unde Îl cunoaştem, şi că Îl prezentăm altora corect 

 Tesalonicenii Îl cunoşteau pe Dumnezeu. 

 Cum se vede asta? Pavel le scrie despre aceste semne ale cunoaşterii adevărate a 

Dumnezeului celui viu şi adevărat 
 

1. Ce primire ne-aţi făcut - sau felul în care au primit Cuvântul - 1 Tes 1:5-7 
 

2. S-au întors de la idoli la Dumnezeu 
 Pocăinţă, fapte, dedicare 

 Cel mai periculos idol este un Dumnezeu imaginat de tine, imbrăcat în versete din 

Scriptură, dar în proporţia aleasă de tine şi pe sărite, şi pe care-l slujeşti ... (!?) 
 

3. Ca să-L slujească pe Dumnezeul cel viu şi adevărat.  
A. Cum poate fi slujit Dumnezeu? Ca slujirea să fie primită? Atitudinea şi maniera, felul 

 Permanent: 2 Cor 5:15  

 Plini de râvnă: Rom 12:11  

 Cu teamă sfântă: Psalm 2:11 

 Cu bucurie: Psalm 100:2   

 Cu curăţie: Evrei 9:14  

 Cu drag: Col 3:23-24  

 Cu pace: Luca 1:68-75  

B. Ce să facem de fapt? Cum îl putem practic, sluji pe Domnul? 

 Prin rugăciuni de laudă şi mijlocire - Luca 2:36-38, Ezechiel 22:30 

 Vestindu-L pe Hristos şi Evanghelia Lui - 1 Tes 1:6-8 

 Slujind Biserica Lui după darurile primite - 1 Petru 4:10-11 

 Prin binefacere şi dărnicie, fapte bune - Tit 2:14  
 

4. Şi să-L aşteptăm din ceruri pe Fiul Său (care a înviat din morţi, şi care ne izbăveşte 

de mânia viitoare) 

 Trăind în sfinţenie totală - Fapte 24:14-16, 1 Ioan 3:3 

 Aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu - 2 Petru 3:10-12 

 Punând toţi talanţii în negoţ ca să aducem roadă Stăpânului 
 

Ce avem de făcut şi cum? 
Pe Dumnezeu îl poţi cunoaşte numai în măsura în care EL ţi se descoperă. El vrea asta! 

De aceea poţi începe (sau reîncepe) de acum: 

 Apropie-te de El cu smerenie şi pocăinţă 

 Caută-L în Cuvânt 

 Roagă-te pentru un duh de descoperire şi de înţelepciune în cunoaşterea Lui 

 Fii conectat cu trupul lui Hristos - Biserica - prin care poţi fi ajutat în acest proces 

 Nu uita: nici o zi fără apropiere de EL prin Cuvânt şi lumina Duhului Sfânt! 
 


